
Hej!

Länsstyrelsen Skånes nyhetsbrev inom energiområdet syftar till att förmedla information om
energibesparing och energieffektivisering inom relevanta områden för kommuner. Här finner du tips
om intressanta evenemang, webbinarium, åtgärder samt myndighetsinformation.

Vi vill inte se nyhetsbrevet som en envägskanal utan vill gärna höra från er! Kontakta oss gärna kring
tankar om vilka behov ni har, tips eller goda exempel som ni vill sprida. Önskemål och tips mottages
gärna via energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se

AKTUELLT

Nyheter från Svenska kraftnät
Vill du vara säker på att inte missa några nyheter från Svenska kraftnät? Du vet väl att du kan
prenumerera på deras nyhetsbrev. Anmäl dig här.

Du kan också få Svenska kraftnäts pressmeddelande skickade direkt till din e‐post.
Anmäl dig här.

Var finns pengarna?

Länsstyrelsen Skåne har gjort en sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och
insatser för att nå miljömålen. Målet med sammanställningen är att underlätta för kommuner,
föreningar, vattenråd, företag, markägare och flertalet andra aktörer som vill arbeta med
miljöförbättrande åtgärder. Sammanställningen ska ge en övergripande introduktion om de stöd och
bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information. Främst handlar det om
statliga stöd och EU‐stöd. Sammanställningen har ett begränsat fokus på forsknings‐ och
innovationsstöd.

TILL SAMMANSTÄLLNINGEN

Rutiner för att spara energi och effekt i storkök

Relivs har publicerat en lathund för storkökspersonal hur de kan spara energi och effekt vid sitt
arbete. Lathunden är en insats inom nätverket Relivs ﴾Resurseffektiv livsmedelshantering﴿, som är ett
av fördjupningsområdena inom Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, Belok.

TILL LATHUNDEN

Inspelade webbinarium om energibesparing

Energimyndigheten har publicerat de inspelade webbinarierna om energibesparing som
genomfördes den 15:e och 16:e december. Webbinarierna handlar om energibesparingsåtgärder i
lokaler inom offentlig verksamhet samt energibesparingsåtgärder i offentlig verksamhets
kontorslokaler.

TILL WEBBINARIUM

En sammanställning över frågor som inte hann besvaras under webbinarierna hittar du här.

TILL FILMEN OCH MER INFORMATION

TILL ENERGIMYNDIGHETENS KUNSKAPSPORTAL

BEREDSKAPSINFORMATION

Hur fungerar frånkoppling om elen inte räcker till?

Svenska kraftnät har tagit fram en lättillgänglig film om vad som händer vid en frånkoppling av elen
och hur elanvändare kan agera för att minska risken för frånkoppling.

Nu finns webbutbildning om styrel

Energimyndigheten har lanserat en webbutbildning som ger dig grundläggande kunskaper om
styrelprocessen. Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med styrel i kommuner, regioner,
länsstyrelser och på statliga myndigheter. Men den är öppen för alla intresserade.

Utbildningen består av fyra moduler. Hela utbildningen tar ungefär en timme att genomföra. Om du
vill kan du pausa och återuppta utbildningen vid ett senare tillfälle.

Du hittar utbildningen på Energimyndighetens kunskapsportal. För att ta del av
Energimyndighetens öppna webbutbildningar måste du först skapa ett konto.

KOMMANDE EVENEMANG

TILL ANMÄLAN

FÖR OFFENTLIG VERKSAMHET

Minimera energikostnaderna genom fastighetsförädling

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en utbildning där du kommer få handfasta tips på hur du genomför
ändringar och även verktygen för att lyckas med det! Utbildningen vänder sig till kommunala
tjänstepersoner som ansvarar för och/eller hanterar fastigheter samt ansvariga politiker. I tuffa tider
med skenande energipriser och svajande lågkonjunktur är det ännu viktigare att arbeta proaktivt
med att få bort de onda kostnaderna till fördel för de goda. Kom och lär dig hur kommunen kan
skapa lönsamma projekt i sitt fastighetsbestånd, kraftigt sänka energibehovet och höja kvaliteten
samt skapa många nya arbetstillfällen.

Välkommen att anmäla dig till ett av tillfällena nedan:

25 januari i Svedala

26 januari i Klippan

1 mars i Höör

FÖR NÄRINGSLIV

Hur ökar vi takten för att bli ett energieffektivt
samhälle?

Energimyndigheten behöver din hjälp att identifiera varför lönsam energieffektivisering inom
bebyggelse, transport och näringsliv inte sker i den takt som behövs. Under några tillfällen i januari
och februari genomför de tvärsektoriella fördjupade aktörsdialoger i syfte att gräva djupare i olika
frågor.

Du är varmt välkommen att bidra i en eller flera av dialogerna.

Anmäl dig till respektive tillfälle nedan:

24 januari kl. 13–16 ‐ med utgångspunkt i transport/mobilitetsaktörers roll
Sista dag för anmälan 19 januari.

7 februari kl. 13–16 ‐ med utgångspunkt i städers roll, lokalt/regionalt
Sista dag för anmälan 3 februari.

LÄS MER OM ENERGIEFFEKTIVISERING

Energistöd för företag i Skåne
Energikontoren Syd bjuder in företag och
näringslivssamordnare och
näringslivsrådgivare till digitala
informationsmöten om vilka energistöd
företag i Skåne kan söka.

Anmäl dig till antingen den 25 januari eller
den 1 februari. Båda mötena är kl. 08:00‐
09:00.

KONTAKTPERSONER

KONTAKTA OSS
energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina
personuppgifter här
Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här

Skickat med Paloma
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